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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0436/2008, του Joseph Buttigieg, μαλτέζικης ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Ομοσπονδίας για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Μάλτας, σχετικά με την 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά 
της Μάλτας σχετικά με την αερινή κυνηγετική περίοδο.

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει κατά της Μάλτας για παραβιάσεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 
(οδηγία για τα πτηνά) σε σχέση με την εαρινή κυνηγετική περίοδο. Ο αναφέρων θεωρεί ότι το 
εαρινό κυνήγι αποτελεί μέρος της παράδοσης της Μάλτας και ότι θα παραβλέπονταν 
προηγούμενες κοινές θέσεις που είχαν συμφωνηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη 
Μάλτα κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Σεπτεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

"Η αναφέρουσα παραπέμπει στις προηγούμενες απαντήσεις της σχετικά με τις 
συνεξετασθείσες αναφορές 798/2004, 334/2005, 886/2005, 530/2006 και 1091/2007 σχετικά 
με το παράνομο εαρινό κυνήγι πτηνών στη Μάλτα.
Το κυνήγι ρυθμίζεται στην ΕΕ από την οδηγία του 1979 περί των αγρίων πτηνών. Παρότι η 
οδηγία περιέχει μια γενική απαγόρευση θανάτωσης αγρίων πτηνών, επιτρέπει το κυνήγι 
ορισμένων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συμβαίνει κατά τις περιόδους της 
αναπαραγωγής ή της αποδημίας. Κατ’ εξαίρεση, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη 
σύλληψη ή τη θανάτωση πτηνών που καλύπτονται από την οδηγία εκτός της κανονικής 
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κυνηγετικής περιόδου για περιορισμένο αριθμό λόγων, παρά το γεγονός ότι τέτοιες 
παρεκκλίσεις μπορούν να εφαρμόζονται μόνον όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Το 
ζήτημα του εαρινού κυνηγιού αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης πριν από την προσχώρηση 
της Μάλτας στην ΕΕ. Παρότι η μαλτεζική κυβέρνηση πέτυχε να εξασφαλίσει μεταβατική 
περίοδο ώστε να επιτρέπεται η παγίδευση ορισμένων πτηνών (σπίνων) μέχρι το τέλος του 
2008, το εαρινό κυνήγι δεν καλύφθηκε ποτέ από εξαίρεση και επομένως υπόκειται στους 
κοινούς κανόνες της ΕΕ, όπως προβλέπονται στην οδηγία για τα πτηνά. 
 Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Μάλτας το 2006 σύμφωνα με το 
άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ για μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία 
των αγρίων πτηνών, και συγκεκριμένα για το γεγονός ότι επιτρέπει το κυνήγι δύο ειδών 
πτηνών –των ορτυκιών (Coturnix coturnix) και των τρυγονιών (Streptopelia turtur)– κατά την 
εαρινή περίοδο. Το κυνήγι αυτών των αποδημητικών πτηνών πραγματοποιείται κατά την 
επιστροφή τους από την Αφρική στις ζώνες αναπαραγωγής στην Ευρώπη, πριν τους δοθεί η 
ευκαιρία να αναπαραχθούν. Ο αντίκτυπος στον πληθυσμό των πτηνών είναι επομένως πολύ 
μεγαλύτερος από ό,τι θα ήταν το φθινόπωρο ή τον χειμώνα, μετά την περίοδο της 
αναπαραγωγής. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή πιστεύει ότι υπάρχουν εναλλακτικές 
λύσεις, και συγκεκριμένα η παροχή της δυνατότητας το κυνήγι για τα δύο αυτά είδη πτηνών 
να πραγματοποιείται το φθινόπωρο
Στην τελική γραπτή προειδοποίησή της τον Οκτώβριο του 2007, η Επιτροπή κάλεσε τη 
Μάλτα να μην επιτρέψει το εαρινό κυνήγι το 2008. Στην απάντησή της τον Ιανουάριο του 
2008, η Μάλτα δεν δεσμεύθηκε ως προς αυτό. Στις 31 Ιανουαρίου 2008, η Επιτροπή 
προσέφυγε στο Δικαστήριο ζητώντας τη λήψη προσωρινών μέτρων ώστε να μην επιτραπεί το 
εαρινό κυνήγι το 2008. Στις 24 Απριλίου, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν μπορεί να 
εγκριθεί νομοθεσία που να επιτρέπει το εαρινό κυνήγι το 2008 στη Μάλτα. Η κύρια υπόθεση, 
που αφορά τη γενική αρχή του εαρινού κυνηγιού στη Μάλτα, εκκρεμεί ακόμη ενώπιον του 
Δικαστηρίου και η Επιτροπή επομένως δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω την υπόθεση σε 
αυτό το στάδιο"

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2009, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την 
κύρια υπόθεση (C-76/08) που αφορά τη γενική αρχή του εαρινού κυνηγιού στη Μάλτα . 
Κατέληξε ότι το κυνήγι ορτυκιών και τρυγονιών κατά την εαρινή μεταναστευτική περίοδο 
μεταξύ 2004 και 2007 αντιτίθετο στην οδηγία για τα πτηνά1, 2009/147/ΕΚ, και κυρίως στις 
απαιτήσεις που απορρέουν από το άρθρο 9. Η απόφαση ωστόσο δεν αποκλείει στο μέλλον τη 
δυνατότητα περιορισμένης και αυστηρώς επιτηρούμενης εαρινής κυνηγητικής περιόδου στη 
Μάλτα, αρκεί να τηρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις που απορρέουν από το άρθρο 9 
παράγραφος 1, σημείο γ (κυρίως μικρό αριθμό πτηνών βάσει επιλογής και υπό αυστηρό 
έλεγχο). 

Η Επιτροπή δύναται να επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν εν εξελίξει συζητήσεις με την κυβέρνηση 
της Μάλτας σχετικά με την εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου και με την ανάγκη 
τήρησης των προϋποθέσεων της απόφασης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
οδηγία για τα πτηνά σε περίπτωση που υπάρξουν εξαιρέσεις για το κυνήγι κατά την εαρινή 
περίοδο. Η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς και δεσμεύεται να 
διασφαλίσει την πλήρη τήρηση της οδηγίας για τα πτηνά και της απόφασης του Δικαστηρίου.
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